Powstała z martwych na Twe władne słowo
Polska , wolności narodów chorąży.
Pierzchły straże, a ponad jej głową
znowu swobodnie orzeł biały krąży.
Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości
Pośród polskich dni, których tysiące tworzyły kształt ojczystych dziejów, tamten
jesienny, listopadowy dzień sprzed 101. laty miał swoisty, niepowtarzalny koloryt.
11 listopada 2019 r. – w świątecznym dniu Ojczyzny, Narodu i Państwa – podczas gminnych
obchodów Narodowego Święta Niepodległości wracaliśmy wspomnieniami do tamtych dni.
Patrzyliśmy dalej – na epokę narodowej niewoli, na czas wielkiego doświadczenia Narodu.
Organizatorem uroczystości 101. rocznicy Odzyskania Niepodległości byli: Wójt Gminy
Świlcza - Adam Dziedzic, Piotr Wanat – przewodniczący rady Gminy Świlcza, Szkoła
Podstawowa w Trzcianie, Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą
w Trzcianie.
W dniu 11 listopada 1918 r. po ponad 123 latach niewoli państwowej Polacy odzyskali
niepodległość. Pracowało na to kilka pokoleń naszych rodaków, którzy podejmowali wiele
działań zmierzających do usunięcia zaborców z ziemi Rzeczpospolitej. Obok wielkich
zrywów zbrojnych prowadzono mozolną pracę organiczną. Głównym celem tej pracy
u podstaw było wychowanie społeczeństwa w duchu patriotyzmu.
Msza św. w intencji Ojczyzny
Niepodległa, niepokorna
już nie zginie nigdy z map,
Bo jest nasza, bo jest wolna,
bo na imię Polska, Polska ma
Uroczystości gminne rozpoczęły się o godzinie 10:00, na trzciańskim cmentarzu,
gdzie delegacja samorządowa na czele z Wójtem Adamem Dziedzicem oraz delegacja
Szkoły Podstawowej w Trzcianie z dyrektor Agnieszką Małozięć złożyła wiązanki kwiatów
na Grobie Nieznanego Żołnierza. Podczas ceremonii towarzyszyły poczty sztandarowe
Szkoły Podstawowej w Trzcianie i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej koła
terenowego Bratkowic w strzeleckiej asyście, na czele z dyr. Arturem Szarym.
Następnie delegacje udały się pod tablicę upamiętniającą postać Mieczysława Kawalca i tam
nastapiło złożenie wiązanek i zapalenie symbolicznych zniczy.
Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. proboszcza Janusza Winiarskiego
została odprawiona w kościele pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Trzcianie, a uświetniły ją
Sztandar Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Terenowe Bratkowice, Pluton
Związku Strzeleckiego Strzelec, Strzelcy i Orlęta z Bratkowic i Świlczy pod kierownictwem
Pani Bożeny Kret, sztandary szkół z terenu gminy Świlcza oraz sztandary ochotniczych
straży pożarnych z jednostek naszej gminy, Ropczycka Orkiestra Dęta pod batutą Edwarda
Guzika oraz Chór Mieszany Cantus z Trzciany, dowódcą uroczystości był dh Bogdan
Cioch Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej w Świlczy.
Ksiądz proboszcz- Janusz Winiarski- w swojej homilii zaznaczył, iż powinniśmy dziękować
i modlić się za Tych, którzy oddali życie za Ojczyznę, za Polskę.

Dzisiaj w szczególny sposób dziękujemy Panu Bogu za ojczystą ziemię, na której żyjemy, za
język, za wszystko to co nas łączy. Dziękujemy za tych wszystkich, którzy żyli na tej ziemi w
minionym stuleciu.(...) Pochylając się z dumą i wdzięcznością nad heroicznym czynem walki,
módlmy się, aby te wszystkie wartości zawarte w słowach Bóg, Honor, Ojczyzna, zawsze były
żywe w naszych rodzinach, by zawsze kształtowały nasze umysły, serca i sumienia.
Kończąc, podsumował: nie daj Boże, byśmy w przyszłości nie musieli śpiewaćOjczyznę wolną racz nam wrócić Panie.
Mszę świętą zakończyła modlitwa w intencji Ojczyzny i wspólne odśpiewanie pieśni
patriotycznych m.in. My Pierwsza Brygada i Pieśń Polonijna.
Ceremonia przed pomnikiem księdza Stanisława Stojałowskiego
Gdyby zaszła taka potrzeba...Trzeba ratować Ojczyznę,
trzeba jej oddać wszystko – majątek, krew i życie
Druga część obchodów uroczystości miała miejsce przed pomnikiem księdza
Stanisława Stojałowskiego w Trzcianie. Została ona poprowdzona przez Dyrektora
Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji Adama Majkę i ujęta w ramy oficjalnego
państwowego ceremoniału. Wiele wzruszeń dostarczył hymn państwowy „Mazurek
Dąbrowskiego” w wykonaniu orkiestry dętej pod batutą Edwarda Guzika z Ropczyc.
Wójt Adam Dziedzic swoje przemówienie rozpoczął słowami Wincentego Witosa : Gdyby
zaszła taka potrzeba, musimy podjąć walkę na śmierć i życie, bo lepsza nawet śmierć niż życie
w kajdanach, lepsza śmierć niż podła niewola. Precz z małodusznością, precz ze zwątpieniem.
Ludowi, który jest potęgą, wątpić nie wolno ani rezygnować nie wolno! Trzeba ratować
Ojczyznę, trzeba jej oddać wszystko – majątek, krew i życie, bo ta ofiara stokrotnie się opłaci,
gdy uratujemy państwo od niewoli i hańby.
Włodarz gminy przypomniał zebranym definicje niepodległości:
Niepodległość – czym jest? Definicja jest krótka - niezależność państwa od formalnego
i nieformalnego wpływu innych jednostek politycznych. Jakże dzisiaj prosto…. mógłby ktoś
powiedzieć, bez emocji można wyrazić w kilku słowach to, co najdroższe i przez nas Polaków
okupione największą ceną….. życiem. Niestety to niemożliwe…. nie da się w przypadku naszej
Ojczyzny skorzystać z tej krótkiej definicji. Bo jak drogę wyznaczają kamienie milowe tak
nasza droga ku wolności mierzona jest bezimiennymi mogiłami, polami bitew, czy też
miejscami kaźni…
Przesłanie do celebrujących Święto Niepodległości mieszkańców gminy Świlcza
i zaproszonych gości Wójt podsumował słowami:
Jak wiele dzisiaj widzimy rozbieżności, skłócenia, braku dialogu. Jak rozwarstwia się
społeczeństwo? Dlaczego tak się dzieje, że czasem przy jednym stole, w jednej rodzinie nie
mamy dla siebie zrozumienia karmieni newsami ze świata polityki spieramy się, kto jest
dobrym, prawdziwym Polakiem a kto nie? Jak dobrze wpisują się tu wypowiedziane słowa
Ojca Ludwika Wiśniewskiego dominikanina: …Kiedy dzisiaj patrzę na ojczyznę cisną mi się
słowa Cóż ci się stało Polsko, że zbudowałaś mury między twymi synami i córkami?
Dopełnieniem tej części uroczystości był strzelecki Apel pamięci przygotowany
przez Pluton Bartkowice Związku Strzeleckiego „Strzelec” odczytany przez dyrektora
Szkoły Podstawowej w Trzcianie - Artura Szarego, a także złożenie wiązanek kwiatów
przez przedstawicieli władz samorządu powiatu i gminy oraz delegacje lokalnych organizacji

społecznych tj. Wójta Gminy Świlcza wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Świlcza panem
Piotrem Wanatem w asyście radnych Rady Gminy Świlcza - Marcinem Czechem i Pawłem
Pielą oraz Kazimierem Łagowskim, Tadeusza Pachorka – członka zarządu Rady Powiatu
Rzeszowskiego oraz Sławomira Miłka Radnego Rady Powiatu Rzeszowskiego, Sławomira
Stykę – zastępcę Wójta Gminy Świlcza, Jacka Lisa – kier. Ref. Ug , Grzegorza Patrusia – dyr.
SP w Świlczy, Agnieszkę Małozięć –zastępcę dyr. Szkoły Podstawowej w Trzcianie oraz
żołnierzy 31 batalionu Lekkiej Piechoty – Obrony Terytorialnej w Rzeszowie, Prezesa
Zarządu Gminnego dh Tomasz Kwoka, dh Bogdan Cioch – komendanta Gminny ochrony
przeciwpożarowej w asyście dh Macieja Majki i Macieja Mikosza - kierownika Biura
Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie.

Artystyczna oprawa uroczystości
Wolność kocham i rozumiem
wolności oddać nie umiem

Po zakończeniu ceremonii składania wiązanek kwiatów, uformowała się kolumna
uczestników obchodów i poprowadzona przez orkiestrę oraz plutony strzelców i orląt udała
się do Gminnego Centrum Kultury z siedzibą w Trzcianie, gdzie czekał ich montaż słownomuzyczny przygotowany przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Trzcianie.

Dyrektor szkoły mgr Artur Szary, zapraszając na część artystyczną uroczystości, powitał
zaproszonych gości. Wśród nich Wójta Gminy Świlcza Adma Dziedzica wraz
przedstawicielami samorządu terytorialnego z gminy Świlcza i rzeszowskiego powiatu.
Powitał władze Podkarpackiego Kuratora Oświaty- Jolantę Wasilewską, Majora Janusza
Głodowskiego, Zastępcę Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Rzeszowie oraz Pana
chorążego Piotra Łutczyna, przedstawicieli rodziny kombatantów oraz
żołnierzy
walczących o niepodległość Polski podczas dziejowych prób 1. połowy XX wieku,
redaktorów prasy lokalnej Kwartalnika „Trzcionka” oraz „Ziemi Bratkowickiej”.
Szczególnym gościem obchodów 101. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości był
weteran II wojny światowej, mjr Józef Lis, który w konspiracji nosił ps. „Tajfun”. Wśród
powitanych przez dyrektora trzańskiej szkoły wymienić należy pozostałych dyrektorów szkół,
kierowników jednostek organizacyjnych gminy Świlcza oraz prezesów lokalnych organizacji
społecznych i miejscowych liderów. Artur Szary w swoim wystapieniu zaznaczył:
Wielkie, a często trudne, były dzieje naszej Ojczyzny. Wiadomo też, że są znacznie starsze niż
sto lat jej najnowszej historii. To ponad dziesięć wieków istnienia Polski jako państwa
i Polaków jako narodu, w geopolitycznym centrum Europy
Tego szczególnego dnia w GCKSiR, przed zebraną publicznością, uczniowie Szkoły
Podstawowej w Trzcianie zaprezentowali koncert patriotyczny pt. Wolność kocham
i rozumiem. Sala tonęła w barwach biało-czerwonych. Wyjątkową atmosferę stworzyły
kostiumy, światło, muzyka i dekoracja. W koncercie wykorzystano znane i lubiane fragmenty
tekstów poetyckich, melodie pieśni patriotycznych, przywołano najważniejsze wydarzenia
historyczne, połączono je z prezentacją multimedialną. Zaprezentowano taniec oraz różne
techniki teatralne. Pokazano filmy, pokazujące jak uczniowie naszej szkoły postrzegają
patriotyzm oraz jakie wartości są im bliskie.

W ten sposób złożono hołd poległym w obronie Ojczyzny. Tańcem, słowem i piosenką młode
pokolenie w Trzcianie powiedziało, że kocha i rozumie wolność. Pamięta o tych, którzy
poświęcili życie dla Ojczyzny. Zna historię i jest gotowe żyć dla siebie i dla innych, tworząc
przyszłość Polski. Ma świadomość, że nasza przeszłość nadaje kształt naszej przyszłości.
Ci młodzi ludzie dali nam wszystkim wyjątkowe świadectwo swego lokalnego patriotyzmu.
Wyrazili miłość do Ojczyzny. Wypowiedzieli jasno, że wiedzą i rozumieją, czym jest
wolność.
Sprawili, że doświadczyliśmy przeszłości w teraźniejszości oraz poczuliśmy w sercach
i umysłach to wszystko, co przeżyło wiele pokoleń Polaków. W takich chwilach człowiek ma
poczucie współistnienia w grupie, bycia częścią całości, czegoś wielkiego i niepowtarzalnego.
Naród to my. Oto dzisiejsza miara patriotyzmu.
Jako amatorzy zaprezentowali wysoki kunszt artystyczny. Ich opowieść o wolności i miłości
do Ojczyzny niejednego zaskoczyła, poruszyła, wzruszyła…
Koncert był dziełem całej społeczności szkoły w Trzcianie. Jest to dar dla Ojczyzny.
Wielkie brawa dla dzieci i młodzieży! - Jesteśmy z nich dumni!
W tym momencie chcemy podziękować wszystkim i każdemu z osobna.
Dziękujemy Panu Adamowi Dziedzicowi – Wójtowi Gminy Świlcza i Piotrowi Wanatowi za
objęcie honorowym patronatem tego święta.
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Trzcianie- Arturowi Szaremu - za pomoc w organizacji
całego przedsięwzięcia.
Dziękujemy Agnieszce Małozięć, Joannie Gajewskiej–Ząbek, Grażynie Różańskiej i Alicji
Basznianin za przygotowanie scenariusza i koncertu oraz opiekę nad uczniami.
Państwu Ewelinie i Krystianowi Nowakom za wsparcie muzyczno – wokalne.
Nauczycielom: Bogdanowi Barikowi za wspaniałą muzykę i śpiew oraz film.
Agnieszce Szumilas za niepowtarzalną prezentację multimedialną.
Jankowi Ślączce za reportaż i zdjęcia.
Lucynie Rzepce i Marii Stachurze-Sołtys za przygotowanie najmłodszych dzieci.
Dziękujemy wykonawcom za piękne recytacje i śpiewy oraz taniec.
Dziękujemy wszystkim nauczycielom i pracownikom za pomoc w dekoracji, nagraniu filmu
i przygotowaniu szkoły.
Dziękujemy rodzicom i wychowawcom za nauczanie i pielęgnowanie patriotyzmu oraz
przekazywaniu dobrych wartości młodemu pokoleniu.
Dziękujemy zgromadzonej publiczności za ciepłe i życzliwe przyjęcie, wielkie brawa oraz
docenienie naszej pracy.
Dla nauczycieli oraz rodziców to dowód i nadzieja na lepszą przyszłość naszej Ojczyzny Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie …

Pytasz się synu, gdzie jest i jaka?
W niewymierzonej krainie leży.
Jest w każdym wiernym sercu Polaka […]
- Tak o naszej Ojczyźnie pisał Antoni Słonimski.
Tego dnia Polska była we wszystkich sercach zgromadzonych osób!
Czuliśmy radość, wzruszenie i dumę, że żyjemy w wolnej, suwerennej Polsce.

